
Lei n.º 1469 de 28 novembro de 2007. 
 
       

    
Autoriza o município de Formigueiro, a 

transportar areia, como auxilio na 

construção de moradia. 

 

                            João Natalício Siqueira da Silva, Prefeito Municipal de Formigueiro, 
faz saber em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

                        Art.1º- Fica o Município de Formigueiro, autorizado a transportar areia 

destinada a construção ou reforma de moradia à pessoas que estejam cadastradas como 

carente na Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social. 

 

              **Parágrafo Único – A entrega e transporte de areia deverá observar a 
ordem cronológica dos pedidos, devendo a nota fiscal ser carimbada pela 
Secretaria de Saúde e Assistência Social como carente. 
 

                      Art.2º - O pedido do interessado deverá ser realizado junto a Secretaria 
Municipal de Saúde e Assistência Social, a qual emitirá a ordem de transporte, devendo 
constar nome e n.º do interessado cadastrado, bem como a localidade que deseja 
construir ou reformar a moradia.  
 

 Art.3º - O transporte será realizado pela Secretária Municipal de Obras e 

Trânsito. 

 

Parágrafo Único: O transporte será realizado pelo município, de forma organizada 
para não causar prejuízos nas atividades da Secretária que fará o transporte. *  devendo 
ser acompanhada da nota fiscal de compra da areia, onde obrigatoriamente conste 
o nome do destinatário, data e quantidade de areia transportada e seu respectivo 
valor. 

 

 

        

 

 

 



 

   Art. 4º - A despesa decorrente desta lei ocorrerá por conta de dotação 

orçamentária de 2007.  

                      Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social 

                                   07.05.082440021.2.065  Manutenção da Assistência Social 

                       3.3.90.30.00.0000   Material de Consumo 

                       3.3.90.32.00.0000   Material de Distribuição gratuita 

 

            Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

                                            Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro. 

                                                                              Em 28 de novembro de 2007. 

. 

 

 

 

                                                                   João Natalício Siqueira da Silva 

                                                                    Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se  

 

 

Sandra Alves da Silva 

Secretária da Administração.                                                                                           

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 



 

 

   Ref. a Lei n.º 1469/07 

 

J U S T I F I C A T I V A 

 

 

  O município não possui um volume de recursos próprios capaz de atender 

a demanda habitacional, no entanto, existem famílias pobres, inscritas no cadastro de 

Assistência Social, que necessitam desta significativa ajuda.    

  

                                               Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro, 

                                                                           Em 28 de novembro de 2007. 

 

 

     João Natalício Siqueira da Silva   

       Prefeito Municipal 

 

 


